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Beantwoording rondvragen 
20R.xxxx 
 
 
 

Van  : Wethouder B.C. Lont 

Portefeuille(s) : Milieu 

Datum  : 07-12-2020 

Contactpersoon : I. Burger 

Tel.nr. : 8795 

E-mailadres : burger.i@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2022 Omgevingsdienst 
regio Utrecht 

 
 

 

 
Ter voorbereiding op de vergadering van het forum Ruimte van 8 december 2020 zijn door de fractie 
van het CDA de volgende technische vragen gesteld: 

1. Een nieuwe doorrekening van de impact van de invoering van de Omgevingswet laat een 
toename zien van 16% van de werkzaamheden waartegenover maar ca 6% rijksmiddelen 
tegenover staan. 
 
Vraag 1.1: Hoe verwacht het college, met welke maatregelen/keuzes dat de invoering van de 
Omgevingswet toch “budgetneutraal” kan worden ingevoerd. 

Antwoord: 

Er is nog steeds veel onduidelijk ten aanzien van de komst van de Omgevingswet. Dit maakt het 
voor de ODRU maar ook voor de gemeente lastig om nu hier goed op te kunnen voorsorteren 
De ODRU verwacht een kostenstijging, maar heeft deze nog niet meegenomen in deze 
kadernota voor 2022. Dit voorjaar, zal de gemeente keuzes moeten maken voor de eigen 
begroting voor 2022. De hoogte van de kosten voor de ODRU zijn daar onderdeel van. Binnen 
dat bedrag zal de gemeente dan in de loop van 2021 keuzen maken welke taken door de ODRU 
in 2022 met welke intensiteit worden uitgevoerd en welke risico’s daarbij horen. 

Vraag 1.2: Als het doorrekenscenario van de ODRU uitkomt. Over hoeveel extra geld hebben we 
het dan voor de gemeentebegroting van Oudewater. 
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Antwoord: 

Op grond van de Kadernota 2022 is het bedrag voor de ODRU voor gemeente Oudewater € 
494.006,-. Dan komt 16% op een bedrag van bijna € 80.000, waar voor ca. 30.000,- 
Rijksmiddelen tegenover staan. Dit bedrag moet gezien worden als een indicatief richtinggevend 
bedrag omdat de ODRU nog geen doorrekening heeft kunnen maken voor iedere gemeente.    
 

2. In de op één na laatste alinea van de (concept)zienswijze valt het volgende te lezen: 
“Aangezien de werkzaamheden die de ODRU voor de gemeente uitvoert grotendeels wettelijke 
taken zijn, is het lastig om hierin keuzes te maken. Echter, als de financiële situatie van de 
gemeente het nodig maak, dan zal de gemeente Oudewater dit wel in overweging nemen.” 
 
Vraag 2.1: Hoe (slechter dan nu) moet de financiële situatie worden om die overweging te gaan 
maken; 

Antwoord: 

Tot nu toe is er voldoende geld beschikbaar voor de ODRU. In onze eigen voorjaarsnota / 
kadernota bekijken we de financiële situatie van de gemeente opnieuw integraal. 
Vraag 2.2: Als er blijkbaar keuzes (zij het lastig) gemaakt kunnen worden, waarom worden die 
nu al niet gemaakt cq voorgelegd aan de gemeenteraad; 

Antwoord: 

Zowel bij de ODRU, als bij de gemeente is er nog onvoldoende bekend om die keuzen te maken 
of voor te leggen.  
 

3. Ziet het college nog mogelijkheden om, binnen de ambtelijke samenwerking met de gemeente 
Woerden, de kosten voor ODRU te verminderen door bv efficiënter te gaan werken of anderszins 
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.  

Antwoord: 
 

De huidige nauwe ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Woerden en gemeente 
Oudewater maakt dat dit al heel efficiënt gebeurt. Als beide gemeenten kiezen voor een 
uniforme werkwijze in de uitvoering van de Omgevingswet dan helpt dat om te komen tot een 
efficiënte werkwijze.  
De winst ligt verder vooral in een ODRU-brede samenwerking, dat meer gemeenten hun 
werkwijzen standaardiseren. Hier zetten we ons op bestuurlijk en ambtelijk niveau voor in. Een 
ODRU-brede samenwerking kan zorgen dat de ODRU straks de uitvoering zo efficiënt mogelijk 
kan organiseren.  

 

 

 

 

 

B.C. Lont 

Wethouder 


